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NOSSA PROGRAMAÇÃO

Itu SP 29/08/19 - Mercado/Preços
Mercado querendo assumir um tom mais altista no curto prazo, compradores com 
dificuldade de originar milho Paulista abaixo R$ 37,50 na região de Campinas SP e 
vendedores seguem com ofertas a partir de R$ 38,50, por enquanto. O comprador 
que possui estoque tenta utiliza-lo para ganhar tempo e negociar preços a seu favor 
mas está ficando cada vez mais difícil pois o vendedor  segue restrito nas ofertas 
tendo preferência por deixar seu milho no armazém do que fazer giro financeiro, 
seguem apostando na ideia que próxima colheita de milho só em 2020 e que a expor-
tação esse ano será recorde, dessa forma fazendo uma pressão na ponta compradora.
Ontem a notícia de grande impacto no período da tarde veio da intenção dos EUA 
aportar investimentos na produção de Etanol, aumento de consumo no setor indus-
trial para o milho americano fizeram as cotações da CBOT disparem.
 
Preço do milho no porto de Santos deu um salto de R$ 1,00 e as indicações de 
compra estão entre R$ 38,00 /R$ 39,00, este último com pagamento mais alongado, o 
mercado interno tem remunerado melhor do que exportar, porém se preços de 
exportação começarem a subir mais, o fluxo deverá voltar para exportações e  poderá 
enxugar o mercado interno no que diz respeito as ofertas.

Indicador
O indicador de milho Esalq  voltou a subir R$ 0,21 cotado a R$ 36,86 e deve caminhar 
acima de R$ 37,00 no curto prazo e se isso acontecer podemos ter o começo de um 
viés mais altista.
 
CBOT/Dólar
Na CBOT, soja cotada a US$ 8,69 alta de 0,62%, milho cotado a US$ 3,71 alta de 0,24%. 
Dólar cotado a R$ 4,16 e segue firme !

Soja
Soja em Santos e Paranaguá contratos SPOT entre a R$ 87,00 a R$ 89,00 e contratos 
2020 entre R$ 84,00 a R$ 85,50, preços melhoraram, porem vendedores já pedem 
mais.

Idellagro (Indicador de preço de milho na região de Campinas SP)
26/08/19 – R$ 36,45
27/08/19 – R$ 36,59
28/08/19 – R$ 36,59
29/08/19 – R$ 36,96 – Fechado com alta de R$ 0,37.
 
                Fonte: Rodrigo Della Pace
                   Dellagro Corretora

MAIS INFORMAÇÕES

AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE ZOOTECNIA (IZ/APTA)

10.09.2019| IV ENCONTRO ABRAVES
NOVA ODESSA, SP

Amilton Silva - Vice Presidente da ABRAVES/SP 
convida para o evento 

ACONTECE

AGROINDÚSTRIA

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SP

05.09.2019 | REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL DE
CARNE SUÍNA
SÃO PAULO, SP

Mercado de soja

Mercado de  milho

Peste suína africana incentivará produção de 
carne suína da BRF no Brasil
Nesta quarta-feira (28), o presidente-executivo da BRF (BRFS3) comunicou que a em-
presa está pronta para expandir a produção de carne suína no Brasil por conta do 
surto de peste suína africana gerar uma forte demanda por importações da proteína 
na China, país mais atingido pela crise sanitária. A informação foi divulgada pela agên-
cia Reuters.

Segundo o presidente, a BRF é responsável por 28% de um fornecimento estimado de 
cerca de 4 milhões de toneladas de suínos por ano no Brasil, mas não forneceu uma 
estimativa de quanto poderá ser ampliada a produção.

Luz disse durante evento em São Paulo, que qualquer iniciativa para aumentar a pro-
dução deverá ser cautelosamente ponderada e implementada, por conta do surto ter 
causado um desequilíbrio de oferta que é apenas momentâneo e será gradualmente 
corrigido.

O presidente disse que: “Para ter produção efetivamente maior de suínos pode levar 
dois anos, e neste momento poderíamos ter um excesso de oferta”.

Luz também comunicou que “torce” para que os países consigam controlar rapida-
mente o surto, pois o mesmo fez com que os estoques de suínos da China recuassem 
29% nos últimos 12 meses, de acordo com os dados mostrados pelo presidente 
durante o evento.

BRF voltou a apresentar lucro

Depois de apresentar seis trimestres consecutivos com prejuízos, a BRF divulgou no 
dia 9 de agosto, um lucro líquido de R$ 191 milhões no 2º trimestre.

O estoque de frangos no Brasil da BRF, desde meados do ano passado, impulsionou o 
resultado. A recuperação dos preços na exportação também colaborou para o novo 
balanço positivo.

No segundo trimestre, a detentora das marcas Perdigão e Sadia teve um lucro líquido 
de R$ 322,8 milhões, atribuído aos sócios da controladora. Na comparação anual, a 
empresa teve prejuízo de R$ 1,5 bilhão.

Levando em consideração apenas as operações continuadas, ou seja, eliminando o 
resultado dos ativos que a BRF vendeu ao longo do segundo trimestre, o lucro líquido 
foi de R$ 191 milhões.

              Fonte: Suno Research 
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http://www.apcs.com.br
https://www.twitter.com/suinopaulista
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https://youtu.be/0luKfYmyDVs
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https://www.abraves2019.com.br/
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RECANTO DAS CATARATAS, THERMAS RESORT  & CONVENTION

11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR

MAIS INFORMAÇÕES

Maiores informações com Marcilio Catini  (19) 97413-5271

RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO

14.09.2019 | 3º FESTIVAL BARDOCK’S
MOGI MIRIM, SP

Está chegando mais uma edição do Brasil Pork Event. Um dos principais eventos da
suinocultura brasileira. Esse ano contemplará em sua agenda palestras sobre
perspectivas, tendências, mercado e muito mais. 
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MABU INTERLUDIUM IGUASSU CONVENTION

01 A 03.10.2019 | PORK NUTRITION
FOZ DO IGUAÇU, PR

CLIQUE AQUI PARA FAZER O DOWNLOAD 
DA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Já estão definidas a data e o local do 14º Seminário Internacional de Suinocultura 
Agroceres PIC.

O evento acontece entre os dias 26 e 28 de agosto de 2020 no Club Med Lake Para
-dise, resort localizado a apenas 68 km de São Paulo e vai reunir, mais uma vez, a elite 

da suinocultura brasileira.

A edição de 2020 da AveSui – maior feira de proteína animal da América Latina – já 
tem data definida!
Anote na agenda: dias 28, 29 e 30 de julho, no LAR Centro de Eventos, em Medianei-

ra, no Paraná.

Acompanhe as novidades da próxima edição em nossas redes sociais e em nosso 
site

CLUB MED LIKE PARADISE

26 A 28.08.2020| SEMINÁRIO INTERNACIONAL
DE SUINOCULTURA AGROCERES PIC
SÃO PAULO, SP

LAR CENTRO DE EVENTOS

HOTEL PREMIUM

28 A 30.07.2020| AVESUI
MEDIANEIRA, PR

25.10.2019 | WORKSHOP - DOENÇAS VIRAIS DE
IMPORTÂNCIA NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS
CAMPINAS, SP

NUTRITION
N E T W O R K I N G

C O N G R E S S  &

O

01 A 03 | OUTUBRO FOZ DO IGUAÇU

RECANTO CATARATAS THERMAS RESORT

21 e 22.10.2020 | PORK EXPO
FOZ DO IGUAÇU, PR

https://topigsnorsvin.com.br/news/topigs-norsvin-promove-a-1a-edicao-do-brasil-pork-event/
https://youtu.be/BEOy-jRhLN8
https://youtu.be/0jDNrQH0dsA
http://www.apcs.com.br/_ARQUIVOS/prog_PORK_NUTRITION.pdf
http://www.avesui.com/?fbclid=IwAR1yeT-QnE-R9KPeV-BlEAQ5JTh22IjnPsgI6lMUeY2IdYxSRUjtE3eNi4M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fagrocerespic.com.br%2F14o-seminario-internacional-de-suinocultura-agroceres-pic-sera-em-sao-paulo-em-2020%2F%3Ffbclid%3DIwAR0y6z0seaag7nAblujWCyDcTju_6YSYxJVP-KCAMxo9KVThc84dvi4SUV0&h=AT2lwGeTd85KfNcM5RjbNv1qW2Zp4_E6zLne_ZQB7jJGSxJAu2Il_hEBbGTa-uK0Uqo2qLn5FD0PFARTb20GlOsgZKihacEvKANcXBDx7zUmsDfOQVSQy_LCZsmiDW8_ZcRuxo7fMzBsQe0J9jlTuodCOzD0fdQAK_v5UEs7Nto813gmXys3ggijwqwdyFO2WGgkRHJlixNEw5eRp5GMa2yx3kWYiP-ymodLNXZWW5v9AsdLN8QcU17qC0oKqs8TNgrDtWS-hufTeHXKRyQ0xiIDOfm5ncheTxISK0mVkJ-tEEoxqEq4m5BtAwyVDxKQ9EcITG74KUUHy0YFOi0V3uFIYELN1SBbHkRbUIkuLBXqS7z5fpgKlRI1W1HAdpfAni9IF8ZNiwzT0u9qkxYtNf-I58OSVbly-DXoXzDQ72qaAiShzGU_Dq33DSHgkOtRvzTWoqEf8asr0yia2ZMOse7tYR0cHwMaoKTCIYu89-N5n-bZu41nQw8_9NAjA6D8YYs0ujeHHAd50BmH0U6ix8aCKlfUtK_DS10D8suVX45ueRMMITLlIK3Vtr6PtlvswPdyHBDNo-zaSjpFuSEtYOjI-_aSbb91Fq2NgL_pdQSVVHLc33Zoai_OM6Uyc7VZVgFWceVm
https://www.instagram.com/PORKEXPOBRASIL/
https://www.deheus.com.br/
https://suiaves.com.br/
https://www.nutriquesttechnofeed.com.br/
http://nutron.com.br
https://topigsnorsvin.com.br/
http://agroceres.com.br/
http://www.safeeds.com.br/
http://alivira.com.br/Home
https://www.desvet.com.br/
https://www.microvet.com.br/
https://www.ourofinosaudeanimal.com/
http://sauvet.com.br/
https://polinutri.com.br
http://www.mcassab.com.br
http://choice-genetics.com/ptbr/a-empresa/
https://www.trouwnutrition.com.br/
https://www.nutricamp.com.br/
https://basetto.com.br
https://tectron.com
https://db.agr.br
http://www.suinostopgen.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.indukern.com.br
http://www.vitamix.com.br
http://agroceres.com.br/
http://orionvet.com.br/
http://www.nuttria.com/
https://www.basf.com/br/pt.html
http://www.quimicaanastacio.com.br/

